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, 2eso! dora rtó planos querou que 08

dara imos, tantos 30/08 60 futebol paro ja

” com os chavorinm, e ascos tomos que nos sentar on cadoixas o
fazor planos.

Voj

amnose Com tanto cinorySoros 2 cinoria
  

; afinal, sc nosgo medrigii nos, rounius 6 עסע quo

ten -nlcuna coisa muito importanio o sorig nosso norócio do fazor vlê=

nose Chezou o madricn, con ur mundo 00 00655 0070 50002065

onto, olo comogou a falar! - Cono vogós seo sogpro-cntos das "am
SE fazeres so quo casas coisas001508ךתעהdeטה:וגה60ס0oxistoהנל

são plaicjadas pera fienroa no ar, sein nos inconoígruos so são da9
:5

portantos cu nãos .

E como ostaroros preparados para tanta coi”=+

sa? Dccidindo o cuanto antes o dostino da nossa shiohv2, trazonuo 0

imioy nucoxro do chavori(08519025,0 nrti;¿os ¿nra O 110580 -1

ton “o ilntzofó, o para os Itonoi-. àr de cado Tvutads eouogando a lor:
e -

4
.

alguns livros quo nós dão ruito ais do quo ossas revistánhas ...00005

2 e A 8 Ro -

Afinal qug vrouiga £ costa? Vogos +20110

atom muitos planos vara shichva? “o o quo vogos pxopoo?

= 842246 para tiramos Aivros-»o
- Apxondorxnos o quanto antos O Ivritecs

- Trazoxnos “roão 222200" 00 gonto para a pro“

záno lachanóo» o -
= Dor conto, vofo que planos nao faltan, en-

tão mãos É obra chaverintis
E

-

2028800 לסט 8096 “quo O incu madrích nao tol

. -

razão? Quanto nos já nao pordonmos!

40 TRADALIO GUAVERIM 1

  



   A kvutzó muito nova, pois tivemos poucas
(E roumnidos, nas ostas ostavam rito bons

por sinal. 0s cuaverin da 701 ¿viv jé osião no mbvinonto ha algun

torço.

Dovois da machano que foi muito divortida,
tivonos no snif muitas mossibot quo muito nos alograruauy por oxorplo

Purim, Posach o outras, ondo viorarm ritos Tzofinme

Assim como a minha kvutza, ou soi quo oxis

tom muitas Kvutzot om todos os baixrxos do S. Paulo; o osparo quo aá

todas as kvutzot os cehavoxin realizon todos os planos quo O nosso
4 ee

“indrich nos dá on cada rounião.

Aloi Voagsicra
Ari Xanozue - e Tol ¡viv
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O CORDEIO DO TZOFE

a Rocobomos ostas duas cartas do dois Tzofim do Erotz

quo dosojam corrospondor=8e com vocês, Oondoroço doles 0;

EIBUT2 RAMAT IOCHNNAN ISRAEL

Ramat iochanan,2l do fovoxoiro. .do 1955

Chavorim jokarimt 0

Rocobomos suas cartas o ficamos muito contenteseNos

tomos passado ססמ,0 vocês?Nos.ostamos proparando as nossas fonte

tasias so a fosta do Purim, Cada un vostixa uma roupg diforonto

Eu. soroi um bandido moxicano. Em Purim nos oantanos ato mola noi-

tosNos jogamos futobol no Sabado contra a'tuma do Kiriat-Chaim

-um Kibutz vizinho.Eu acho quo ganharomos.sVocos joga futobol?

Escrsvamenos o quo vocês fazom om s.Paulos
-

Shalor Shanai

Rarat Jochanan,21 do fovoroiro do 1955

Shalon ohavorin ioKarinsRooobonos suas cartas.agradoconos polos

solos quo recobornoseNos assim como vocês ostaro-nos proparando

para a fosta do purinm, Cada moninoPropara a sua propria fantasia

Nos ostamos muito curiosos do sabor o quo vocês fazom aí om Ss

. £, - 4

Paulo,Nos jogamos futobol no proximo sábado cóntra a oquipo do

Kibutz vizinho Espoxamos sair voncodoros.
A»

Quorernos corrosponder-nos, com vocos,dsgim como tro-
» E

car solos dos dois paisos, Esorovari-nos.a

 

shalom

Tuvia :
YOU
0
Oo 

Rooobonos tambor unmp ogrta do ohavor 2040 0
8

Sorooabon, quo podo nos trofâm do 5» Pulo quo BO sorzoppondam
A ,
You endorogo 05 a
סב : 9 Rua Homolino Matarazzo ,146

SOROCABA

q Evan. PARA הז 200%" CAIXA POSTAL 1601
E 8.6 RB à S «PAULO-  



  
 

 

a 2 AS - ,
o VogS quo € un Tzofé intolirente, 20ע0000ע0 quo

 

osta historia osta ra contada, isto C tou muitos erros. Corriva-os

o onvic=os a Rodaçao do Ilatzofc, vox intommódio do teu medriche Quen

sorá o voncodor?

 

   
   

| wu: Cia chuveso 00 2

Uri paxe wi

עח 00

raram visitarem o 7140 889 La: mutações90 após
ia a 2 ד .

curto visita 8 Gaza, 6348800 Y 205 iviva

foram pelo custo dircto para Tiboriados. Em Tie
2 .boríados banhoxamesc uns 20120508(008 87008 0

Hay : oditoxrãncos 2 0060 81008 80 810200904 עג=

  naram para Náifa, passando por Potach Tálkva o de  
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00886 Coloquo-as cri ordene.
LIDIAcosmos
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1 Qual ça ciaade cuohojoveomanora

30900 anos ào oxistência?

2» Por quo fostojenos Car; Mabikurin?

Ze lia que Loca) Toi realizada a ultima

0 A 0 -

rnchanó do 50+

4= ףוגשב 20% o mennão ciantista judcu quo

falosey vosontenmonte?

5 Qual o o nona do Kibutz brasilciro do

rosso novinento om Isvaci? ( rospostas om outra nanino)  



    
| Vivi" or ww citado lo Isrrol-w1 sonhor do ¿mitos b0nse

Bva .wito bonftosos Seu nono ora1 Shiavun e.

Dentre os 0550205 quo tina, ¿uive ora o 848 poro 0
o sis dgnormitc. Tolos os lios lovantavi=so ruito codo a in lover rs
ovolhas 210 o evo; ele toenva unn comota - o quanto 010 tocav: unn
corts. musien, 2s ovelans jo snbism quo ora jars descansexren ou par: i-
o ה An 1 3 % 1 1Fem Coonixo de uma rrvaro 20x que cstuyn inzondo ruito Sol, ou pare d-

mo y . yeciboro, pois ja ostrvr oscurccentosעשה

a filos do ¿abad Shavua ora um noça ruito bonita o on
Rosas tinas olios protos, cebclos nozros c compridos - sou norio or” fia
croll. Tostava muito do Akâva, todos os 6188 ia oncontrar=30 com ole
no enipos Ali Ticava conversando cor: olos Um dín indo para ensa Ancho
11 viu un orurn: o soubo ¿ue 210 1/ mornves 010 23000 2:00
fopods lo vor rn erbona om quo Alvo soxcvc. Cen tão poquonne טה

גס1%0 Rreholl año domine Ele morava תוענח 0080 %80 :rando; domda nur
ם 10 cor jraolrs o cortinss, nur ena eo colehÃo מת010,הס 20880 quo

ב30, 80% crlco Soria nws luar voquone o crm cima do pias.

Ja cmi soruinto, Neohoil foi podir ro aou 204 )₪0 %=
esitaaso «Jive ónmorar com olos, ou sonão cla iria morar com 010.
Sou pad no suis quo ind codan De recltzassos

nnoghoil foi para o campo oncontrar=so com skáva, O ro

enolicgox conotrudy use erbmo ro Into Ce do akivas ¿oxzuntou a odo

sa costavo co entucrr, à olo roszondou .uc costryva cuíito, 1109 ox rui

to goNxo « não votos כהתעשו

anohoil fol Soriir ruito ponsntivio No “án sosuinto
Rrono4l fol prin n cinto, O mn enun do un anmioy que sostavo0 to
volasionzr golona boritas Rachell lho disco cuo tina c sum tronço Da

ya voador, O nonc: se 98 antou rins 800106 9 1000041 81800= "2000

bas inha trongnl", cos olhou quendo o venal cortou n tengo, a coa

08 0168 19000008 048861 = " 6 0 ווסט dAnioixoe” Raohodl 206 UA ye

no na eabego הע não perooboren que tinho cortnio o enbolo»

qucndo asiva טרסהסט 7800011 “oumllo o 34ו/101ע0 ַ0 0

que na dia sesuinto odo deis ostuine o ola levrrdo cs ovolhos pars o

enmo Ne vuinmodeo Cleo alkva floou no priseixo rio, no 00/0410 818 4

00% 38 deunÊg ano, no toxgadro “ir floou no torenixo no; O chocou wa
.

ado que ¡live em 4% Inteliconto ¡uo הת 050060 não tânha profossor 2a
¡siva fol per onsr ₪ 046880 e Rsehodl quo da pira Jerusaעה₪םתפ:18ע6

 



POOR ORGINAL

lon cstudar muito tor:
em Jerusnlon o ficor =
eabana, viu Rochoil    

juo polia ir. Ficou 12 anos

unnlo emMorav: corto ca sua

| vigâinho, Dizic a vizinhas

   

- Ondo ja se vir vs: 1

188! Rachoil não

olo ora muito bem. 4?
em Jerusalen. Voltos ב

onoçaram a gritoxs

culhor tenbalhar con as CVOs

: 2 do sou marido pois

Guviuv tudo « voltou o ficou nais 12 anos

instruído o cuando 0110 סוג 1010860 8

  

  

- Salvo O nosso Ra!

 

* No ncão dns pessoas ostava uma sonhora quo ¿1 onmpur»
a ; EOS , ,rando a todos, Concgax: ; pormuntar o quo ola quorião Akiva rose

pondou quo foi c (cu todo o enrinho c nícto, o so não fas
so ola nao ostar :

       
₪
q

romanos ¿invadiraa Israod o

bi axiva rofusgimaeso na

¿ara no “La de Ler 28002 8

: corn bolsas 0110383 600

   

 

Os enviados samira as

quo ales não im
  0 1las o doscodrixei.

5 ceder con 202 4201705 Os soldados

proadozanto a wa tirones o com onntes do forro quonto passaram sobre
Akivas cuo ainda cem elios bon aborios disso 7008 5005 010083 = ..

    

- Vogês são filhos da Isvazl o sonoro Cover: soruir os costumos judrã
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Sado LUCOLS Otão
FUROS FAUZ205"B dOS CIALUTZM! 08 orE

PENADO YUXATENET LREISRAEL COLO
AGRADECILEN TO, 2018 É O XoXobo QUE

2108 DÁ a Tañiia DARA Q PLANTÃO,

%e NO NEIT NALACILANOT Es 120
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DT

Fazor avmaquoto do um Kibutsa,ó c quo há ב | a! e Pta
. ה 5 .

do mais facil no mundo,Basta soguir as

  

 

. 1 1 - hs

soguintos indicaçoos; E

l)Rocortar às construções om satiolina 1 | a |
de acordo com as medidas,o סם ro

E FE MI) AL)
2)Armar om uma mosa,do acordo com o mapa ( RE FE MCUKKAL

fazondo'as hortas o pomaros com esponjas aTa5 ח |
o arcia. NI \ |

3)Por últino pintam=so as tabuletas on El.EDER1 TEL)
E 0o

ב a ita nm manvuotat!âvxit o prontolEsta feita a maqueto!! 0

Sd] יש

 

| — 5 4 DÊ

Es¡>Y CAMPO

>>e1? GAN IERE(
₪ a

stamem /% RIA
PARDEIS

|ACu7 POLAR

  
  

 

  

  

 

EL 48AO —— 2)

e.se di וחי goralmento”
in ,setorosjdo um Kibutz.
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A maquoto do rofot podo
NA ,

sor foita sonmolhanto a

do-lul. mas do maior   conmprimonto  



POOR ORGINAL

À DEFESA DEDEGANIA
A : . . : 6 , e .

crânin foi a princira Ivutza fundada en Eroizo

Esinvo tudo calmo no Xibutz, quando o Sioicr,

 

or cima da torre avistou os tonquos iniri cos 2

vengando . Quoria dar o olomo, ans não podia, pois os inimigos ouviri=

an. Do roponto roprrou quo um chavor ostava porto in torro o 20030 quo

olo avizasso os chevorin do Xibutz, qdo ostnvam ontrinchoiradose Estos

quando nvizados acharma «uo cre convoniento cormnicar aos chnvozim do

  

outros libutzimoa las coro, so os ininicos ostrvan do into do rio? 0

chavor quo lhos rvisou dissos-

-— atravossrroi o rio n nado 0 107820 a noticias

Escr voraun bilheto o puzoran-no numa garrafa, e

esta foi lovada pola corrontoza do rão, para avianr os outors chaverin,

Mas os tanquos já havínm entrado no ibutzo Os chavorin ontrinciciras

dos properarer uma correio cou cxolosivos O creio que estava dontro do

Auíquo dovoría ostor dizondo =

e 0ls0 so cuo judeu bobo, atirar una correfa mu tanque tão poderoso!

Mas donois do vorar o vosultado co tal garrafa, cios não penserra Ca mos

ma mmnoiras doran moir volta o conogaram à תג

Os +%תע(טספ0208סוועיגסעס do quatros Um Cos tenques

abatidos ostra or exposição קמע mostrar a fofos” Go ábutz Dosfrás.

Siná

Ko Chan: Gonosh
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DANU

Banu bli kol valol

¿mu anioi ctriol
5

tanu hagornl :ייפפסע

Bt ¡vilionoi

|

תנגםסהסע.

fora “li na ali

Ea: 001481 boloili

ךסמסעהעהטה%-סצה

Jorn nmodurne

Tzoi na lama 1

foin na shir minor ledal

Minoj ncosfu lirko0

Bnos hnoni סה

Tora ה11...

 

PRE 2-88 20049 - 200-54146-00;

ESTUDEI DE Pará US תסגעפ E TIRÉ

BO ad nous, 1
פ EIS עטא. 0

vocês IRE. PR A ל
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boro tua porte, Oh Abu CLassau gritaram Mofi o

Muti que estavam porto da porta de ferro tendo em suas mãos a cai

xinha azul e branco do Ke raicmet Loisracl. Istô aconteceu ha cer

ca de lo anos atras, nundia de colota om Lag Baomor. 4 maganota do 5

portão moxeu-so o o portao abriu-se Um pouco o o grando nariz de Abu

Chassan, osticou-50 para fora, farojendo com as ¿rendos narinas para

doscobrir quo nove travossura ostrriam tranando os poquenos judouzinhos.

yl Quando viu quo somento dois doles ostavam junto

a porta, nao oxitou om ebrir-1hos o portaos»

- O quorom vocos? - porsuntou O crebo:
|

- Abu Chassen hoje 6 dia do coleta do Loren Kalomot Lolsraol, disseram

os moninos.
A

- KELEN KALEMET ? - oxelemou Abu Chessan > 0 ףגס 0 48807 - mostrando pa

ra a caixinha.

- Uma caixinha na qual so coloca dinhoiro - oxplicou ג.

-Dinhoiro? - assustou-so “bu Chassan - Para quo?

- Para o pais?

- Quo pais?
- 0 Es 6014

- Ahl para 05 judous? - comproondeu por fim ¿bu Chassan, e acroscentou;

e O que quorem vocês do mim?

- Quoromos quo 0% ajudos.- Trorovomos & nossos amigos sue dopols de duas

horas de colotn, volteria com à caixinha cheia. Ja passaram duas

horas o a coixinho não esta choia;
  

«bo rechonohudo apoiou as ños sobro a barriga

o dou um suspiro, do olivi

+» Anlhh! vojam so. Agora olos so lombraram do que ¿bu Chassan oxisto no

mundo, Vocos se lembram de mim somento quando surio em vossa mento

alguma idois satánica. Mostrom-mo & caixinhas

a
Mofi a puzoram om suas maos, clo a belançou

pcsou-a na mão diroita, dopois na 68000288, 0 1080 490 טמפ olhada la

dontro. /

=- 21 Esta «

vosso KELEM 4

- Cria colonias.

- Constroe casas.

+» Compra torres:

.

₪ 706002, 1.88 por Dous! o quo o que faz o

dinheiro?
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- Planta bosçues.

E bbu Grasson riu-so, rctorcou seu ligiodo O

019 801-
- xas judo isso o Taz sónenio para

 

s, não?

E ש azar mudoso Esta porgunta

os doixou tontos, ras nao no mo. Mofi que sompro tinha

ideias novas onchou os pulmões o dissos=

  

6 é
- E tarbom para ara) im conc o axo 390 08505

= Vordade? -= oxclamou o arabos :
- Sim, verdado. Nuitos arabos » o colonias do KeKeLe Lá

rocebor o sou ordenado pelo ¿robalho ¿vo fazene lm cada luzar ha

Pronto Socobiro, gue ajudan os arabes que vivom nas rodondoz8S... O

os bosquos qua dão a sua sonbra perc todos. Assim Zicará um ar íres
co, a aroia não estrazaré mais as pl antagoos Coco

- Vofi doixou do falrr, quis ostava mito entusiasmado o ¡bú Ghasson

começou a pensaro
- y disso que pienta axtvoxes?

- Ecloro, copfirmou ofi.
- 2 vox que não vlonta nesse |
- Eu nao sci Sor (וגס=ע0500ג

importantes 0500

  

  

so CS

que mava, q conoçou a rons:
do repgnto surgiuelho טבת
suas magos, entrou cm sul en

a colocó=las deniro 60 claxisó

= 5 arora, 01550 hbu Chassao €

Abu Chasson disso cuco esto C ur

bon quo têm que pientas as
lhos dos Iahudim tenham esvoj:

vogtiron o trincaren, c 1 Db
Abú Chassan parz cortas 7

zorom ¡¿uorra ao pobre Abi.
, e.
KET quo Abu Chassan conta 5

para um arabo quo vivo de sou tre

ua não sôbro o rosto
assunto importante, O

¿carrou a ciaxinha on
tc Zo mocdas, O comoçou

¿sou compictanmento chcias

vosso IBLEN 'KáLEET, quo

¿nvortantes Diam Lane
,:60005 Caqui, para quo OS

2 bajxo da suas sombras so

ossos não vonham no jarcir doהס
foluas pera onfeitoreso o fa0₪

Quo LES22
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cer do dizor co עו bis
o , a ¿e

ANO 'maodes, O que 6 muito dinhoiro
Ao

    
at  
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TETEcer ce = o 10

ARTE CULINADIA
| =

PEIXE AFOGADO NO ESPETO;

Fobias um poixo do bom tamanho
polo rabo o cola con a cabo”

ga, onfiada dontro do us baldo dágua
ató olo norror afogado.Foito isso,
poga-so uma faca o corta-se-lho as asas

o lirpa-so o bucho-do animal som ums

lixo nº 2º passando por cima una camada

   

do torobentina om p do

faz=so aparto um molho de exva-mato

taboça do fosforo ,chayo inglesa 0

ealdo do cana «Molha-so o poixo nosso molho on.
fla-lho nas vontas un ospeto o coloca-so mu  , a 2 2 E 4

brasoiro,ato o bicho virar caxvao, aí entao tira-so do fogo o aprovoi

30 para oscrovor bobagons mus pírodos do¿muro do vizinho,

 

Éו

aME
asaÀ ea ;Ab E,

Par

ee   
pulga

 

    

 

 

    

 

8 oPapas um guri mo disso quo ou

muito com y sonhor
ul paroço rmiio com o sonhox, ne

q 0 P o quo foi qua voco lho ל
, |

.-.

e Da carona? .

ו 1 mis fort qu 1
Elofanto, —— Nada olo ora mais forte do quo ou

5 ná / EA Ê ה 2 :
רקע nao, vogo não Ya quo =-0 quo 0 : vogo não

o ponou cstá muroho... “““poixo antos ào frita-lot”

עפשמגסספה,8992
e.בdJor+r9רהב+  


